REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO‐DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
Predsjednik
KLASA: 021‐05/13‐01/56
URBROJ: 2128/03‐13‐1
Stari Grad, 19. studenog 2013. godine
VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA STAROGA GRADA
S V I M A
Na temelju odredbe članka 55. stavka 1. i odredbe članka 56. stavka 1. i 2. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09, 4/13 i 5/13),
sazivam za dan
26. studenog (utorak) 2013. godine, u 9:00 sati
u Gradskoj vijećnici
VI SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROG GRADA
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:
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1.

Usvajanje Zapisnika sa prethodne (V) sjednice Gradskog vijeća,

2.

V i j e ć n i č k a p i t a n j a,

3.

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja
izvan naselja ugostiteljsko‐turističke namjene Zogonke,

4.

Inicijativa trgovačkog društva „Perago“ d.o.o za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Maslinice – dijela naselja Staroga Grada,

5.

Inicijativa trgovačkog društva „Bonum Portus“ d.o.o. za izradu Urbanističkog plana uređenja
luke nautičkog turizma Račice u Starome Gradu,

6.

Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine1

Odluku o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine donijelo je Gradsko vijeće na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013.
godine. Pozivom na odredbu članka 209. stavka 2. Zakona o vodama , trgovačko društvo “Hvarski vodovod” d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga
predlaže donošenje nove Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

7.

Izvješća o radu i poslovanju trgovačkih društava i javnih ustanova čiji je Grad Stari Grad
(su)osnivač i (su)vlasnik, za 2012. godinu:
7.1. Izvješća o radu trgovačkih društava:2
7.1.1. Komunalnog Stari Grad d.o.o.
7.1.2. Hvarskog vodovoda d.o.o.

7.2. Izvješća o radu javnih ustanova:3
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4

Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem,
Dječjeg vrtića „Sardelice“,
Muzeja Staroga Grada
Gradske knjižnice i čitaonice

8.

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb,

9.

Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana – predstavnika Grada Staroga Grada u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića
„Sardelice“ Stari Grad,
11. Prijedlog Zaključka u svezi pokretanja lokalne otočne radio postaje,
12. Prijedlog Zaključka o naknadi vlasnicima zemljišta kojim prolazi pristupna cesta poslovnim
objektima u zoni oko trajektnog pristaništa u Starome Gradu,
13. I m o v i n s k o p r a v n i p r e d m e t i
14. Rješenja Gradonačelnika o imenovanju i razrješenju osoba iz članka 46. stavka 3. podstavka
11. Statuta Grada Staroga Grada:4
11.1.
11.2.

Rješenje o razrješenju dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Sardelice“ Stari Grad,
Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vtrića „Sardelice“ Stari Grad,

Poziv sa materijalima se dostavlja:
1. Gradonačelniku Grada Staroga Grada – ovdje
2. Zamjeniku gradonačelnika Grada Staroga Grada – ovdje
3. Tajniku Grada – ovdje
4. Pročelniku JUO Grada – ovdje
5. Predsjednicima VMO Dol, VMO Rudina i VMO Vrbanj
6. Čelnicima političkih stranaka koje participiraju
u Gradskom vijeću

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Prosper Vlahović, dr.med. vet., v.r.

Poziv se dostavlja:
1. Predstavnicima sredstava javnog priopćavanja

Napomena:
Materijali za točke 8., 9., 12. i 13. predloženog Dnevnog reda
iznijet će se usmeno na sjednici Vijeća
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Obveza podnošenja izvješća o radu i poslovanju ne odnosi se na trgovačko društvo Porat-Paiz d.o.o., budući da isto ne radi i ne posluje
Obveza podnošenja izvješća o radu i poslovanju ne odnosi se na javnu ustanovu Dom za starije i nemoćne osobe, budući da ista ne radi i ne posluje.
Izvod iz Statuta Grada Staroga Grada: Čl. 46. st. 3. podstavak 11.: „U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik: imenuje i razrješava predstavnike Grada Staroga
Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i ustanova kojih je osnivač Grad Stari Grad ili u kojima Grad Stari Grad ima udjele ili dionice i drugih
pravnih osoba kojih je Grad Stari Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno“
Čl. 46. st.4. : „Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 11. Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja, a
odluka se objavljuje u Službenom glasniku Grada Staroga Grada.“
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